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A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20., Cégjegyzékszám: 01-09-895196, a továbbiakban: 
Üzemeltető) által üzemeltetett Millenáris és Széllkapu Park (a továbbiakban együttesen: 
Park), valamint az ezekhez tartozó „B”, „C” és „D” és „G” épületek (a továbbiakban együtt: 
Millenáris területe vagy Millenáris) jelen Házirendje - többek között - a kötelező belépési és 
magatartási szabályokat tartalmazza. A Millenáris területe magánterület, amely területre való 
belépéssel a Látogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen Házirendet, valamint azt, hogy 
annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint az Üzemeltető jogos 
érdekei céljából az Üzemeltető ellenőrzi és ellenőrizteti a biztonsági szolgálattal. 
 
1. Általános, kötelező magatartási szabályok 
 
1.1. A Millenáris területére belépni kizárólag nyitvatartási időben lehet, amely időszakokban 
a közforgalom számára meg van nyitva. Az egyes egységek nyitvatartási ideje egymástól 
eltérhet. 
 
1.2. Minden Látogató köteles a Millenáris területét, illetve a Millenáris területén elhelyezett 
valamennyi eszközt rendeltetésszerűen használni, a Millenáris területét tisztán tartani, mások 
zavarásától tartózkodni, így különösen tilos a hangos zenehallgatás, a kavicsdobálás, mások 
pihenésének zavarása stb. 
 
1.3. A Millenáris bizonyos rendezvényeire való belépést az Üzemeltető vagy a partner 
belépődíj fizetéséhez kötheti. A belépődíj árát az Üzemeltető vagy a partner saját belátása 
szerint határozhatja meg. Az ismeretlen, nem az Üzemeltető vagy a partner kezelésében álló, 
nem megbízható forrásból vásárolt jegyekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A 
szélsőséges időjárásból vagy egyéb vis maiorból fakadó helyzetekért az Üzemeltető 
felelősséget nem vállal. 
 
1.4. A Millenáris területét és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja. 
A Széllkapu Park területén található installáció (másnéven „Függőkert”) meglátogatása során 
a Látogató köteles a legnagyobb körültekintéssel eljárni. A Függőkert 14 éven aluli gyermekek 
számára csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel látogatható. Elzárt, korláttal, 
kerítéssel vagy kordonnal körülvett területre belépni tilos. 
 
1.5. 14 éven aluli gyermekek a Millenáris területét és a rendezvényeket – a nyitvatartási 
időben – csak felnőtt felügyelet mellett látogathatják. 14 éven aluli gyermekek a rendezvények 
építési és bontási időszakában az építési területre nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak. 
Gyermekek őrzését, felügyeletét, a gyermekek által okozott kár helyreállítását az Üzemeltető 
nem vállalja, azok kizárólag a szülőt, illetve a nagykorú kísérőt terhelik. A Millenáris területén, de 
nem az Üzemeltető szervezésében megvalósuló rendezvényeken a partner jogosult a 
korhatárt egyedileg megszabni. 
 
1.6. A Millenáris területére, illetve az egyes épületek területére belépni, onnan távozni csak 
az Üzemeltető által őrzött, Látogatók számára nyitva álló bejáratokon keresztül lehet. 
 
1.7. A Millenáris épületeinek zárt részeibe a Millenáris munkavállalói a Millenáris által 
kiadott fényképes igazolvány és a beléptető kártya birtokában, a Millenáris területén 
szerződéses viszony keretében működő cégek állandó és időszakos alkalmazottai a Millenáris 
által kiadott  fényképes igazolvány és a beléptető kártya birtokában, a Millenáris partnerei 
pedig eseti beléptetéssel a recepciónál történő jelentkezés, valamint előzetes megbeszélés és 
egyeztetés után, az Üzemeltető legalább egy alkalmazottjának jelenlétében jogosultak belépni. 
 
1.8. A Millenáris területére gépjárművel behajtani, benn tartózkodni és belső áruszállítást 
végezni csak az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges. Az engedély megadásához 
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szükséges a Partner részéről az Üzemeltető számára előzetesen megadni a rendszámot, a 
gépjárművel való behajtással összefüggésben elvégzendő feladatot, szállítási célt, és a 
szállítás tervezett időpontját, valamint időtartamát. Az engedély birtokában a gépjármű 
vezetője köteles a szélvédő mögött, jól látható helyen feltüntetni a telefonszámát.  A 
gépjárművek csak az Üzemeltető által kijelölt útvonalakon közlekedhetnek. A Millenáris 
területén a nem teherhordó burkolatokra és a fűre ráhajtani tilos, az ebből keletkező károkért 
(pl. öntözőrendszer megrongálása) a károkozó kártérítési felelősséggel tartozik. (További 
információ; engedély kérése: uzemeltetes@millenaris.hu). Üzemeltető fenntartja magának a 
jogot, hogy az előzetes engedély megadását díjfizetéshez kösse. 

 
A Park teljes területén gépjárművel fokozott figyelemmel szükséges közlekedni; a 
megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. 

 
A Parkban a Fény utcától a Marczibányi térig haladó, térkővel burkolt út tűzoltósági felvonulási 
út, ezt eltorlaszolni vagy a szabad használatát megakadályozni tilos. 
 
1.9. A Millenáris területére élő állatot – kivéve igazolvánnyal rendelkező segítő állatot, 
illetve olyan állatot, amely valamilyen rendezvényhez kötődik – behozni tilos. A rendezvényhez 
kapcsolódó élő állat behozatalához előzetes írásbeli engedély szükséges.   
 
1.10. Élő állat behozatalakor be kell tartani az állattartásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket. Az Üzemeltető minden esetben kérheti az állat oltási könyvét, az állatra 
felügyelő személy nevét és elérhetőségét, valamint egy nyilatkozatot, hogy az állat 
szükségleteit a Millenáris területén kívül végezteti el. 
 
1.11. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében személy- és vagyonvédelmi szolgálat 
közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen 
közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet 
esetén utasításaikat követi. A Látogató tudomásul veszi, hogy ezen közreműködők a 
belépésre szolgáló dokumentumokat (azok valódiságát, érvényességét stb.) jogosultak 
ellenőrizni. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, 
úgy azt a info@millenaris.hu vagy a panasz@millenaris.hu e-mail címeken, írásban teheti 
meg. 
 
1.12. Az Üzemeltető a Millenáris területén tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a 
jogot, hogy a Millenáris területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. A Millenáris 
területére tilos kábítószert, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagot, pirotechnikai 
eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, 
graffiti készítésére alkalmas eszközöket (így különösen, de nem kizárólagosan: festékszóró 
sprayt és filctollakat), továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, 
viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben 
– meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan 
tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek a Millenáris területén 
tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá 
eső tárgyakkal a Látogató a Millenáris területére nem léphet be. 
 
1.13. Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult a Millenáris bejáratánál 
és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, hatósági 
intézkedés kezdeményezésére, illetőleg belépésük megakadályozására. 
 
1.14. Az Üzemeltető – személy- és vagyonbiztonsági okokból – a Millenáris teljes területén 
térfigyelő kamerarendszert alkalmaz, amelynek alkalmazásával kapcsolatban részletesen az 
Üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatójából tájékozódhat, amely az alábbi linken érhető el: 

mailto:uzemeltetes@millenaris.hu
mailto:millenaris@millenaris.hu
mailto:panasz@millenaris.hu
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https://millenaris.hu/wp-content/uploads/2022/07/Kamerarendszer-alkalmazasarol-szolo-
tajekoztatas_2022.pdf  

 
A Kamerarendszer alkalmazásáról szóló Adatkezelési Tájékoztató fizikai formában elérhető 
az Üzemeltető portaszolgálatán. 
 
1.15. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében dohányozni, elektronikus cigarettát 
vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni a Millenáris területén csak fokozott 
figyelemmel, mások zavarása, valamint szemetelés nélkül lehetséges, illetve az 1. számú 
melléklet szerinti területeken szigorúan tilos. 
 
1.16. A Millenáris területén alkoholt, szeszes italt vásárolni és fogyasztani csak a Millenáris 
területén található vendéglátó egységekben, vagy a rendezvények alkalmával (a kijelölt 
standokon vásárolt szeszes italt, a rendezvényre épített vendéglátóhelyeken) lehet. 
 
1.17. A Látogató a Millenáris területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a 
vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. Az általános normák keretein 
belül a Látogató fokozottan köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, 
cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét 
veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Millenáris területén fokozottan köteles a 
természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. 
 
1.18. A Látogató köteles a kihelyezett szemétgyűjtőket használni a szemét elhelyezésére. 
Szemétnek minősül a cigarettacsikk is. 
 
1.19. A Millenáris területén Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes írásbeli 
engedélyhez, valamint hatályos Területhasználati Megállapodáshoz kösse azon csoportos 
szabadidős foglalkozás vagy sporttevékenység, illetve gazdasági-, kereskedelmi- vagy 
reklámtevékenység folytatását, amelynek jellege vagy volumene ezt indokolttá teszi. 
 
1.20. Tekintettel arra, hogy a Millenáris célja a kulturált és zavartalan pihenés, kikapcsolódás 
és szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Millenáris területén bármilyen demonstráció 
– az azon részt vevők létszámától függetlenül – tilos. 
 
1.21. A Látogató a Millenáris területére történt belépéssel elfogadja és hozzájárul ahhoz, 
hogy a Millenáris területén, illetve rendezvényei során tömegfelvételnek minősülő és/vagy nem 
minősülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely 
rendezvénylátogató feltűnhet.  

 
1.22. A Millenáris területén engedélyezett a csak saját használatra készülő amatőr 
fényképek készítése, amennyiben nem üzletszerű vagy kereskedelmi felhasználás céljából 
készülnek, és sem a rendezvényeket, sem a közönségforgalmat nem zavarják. Ezen 
tevékenysége során a Látogató köteles tiszteletben tartani mások személyiségi jogait, valamint 
a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. 
 
Sajtó, illetve bármely természetes vagy jogi személy kereskedelmi vagy reklám céllal, illetve, 
ha a Millenáris bármely egysége csupán háttérként jelenne meg más tematikájú és más célra 
(például esküvői fotózás, divatfotózás) szánt felvételeken, a Millenáris területén csak előzetes 
írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. (Engedélykérés, információ: 
kommunikacio@millenaris.hu)  
 
Drón működtetéséhez, illetve drónfelvétel készítéséhez minden esetben (akár magáncélú, akár 
reklám vagy egyéb célú felhasználás esetén) a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztálya által kiadott eseti légtér-használati engedély, valamint az Üzemeltető előzetes 

https://millenaris.hu/wp-content/uploads/2022/07/Kamerarendszer-alkalmazasarol-szolo-tajekoztatas_2022.pdf
https://millenaris.hu/wp-content/uploads/2022/07/Kamerarendszer-alkalmazasarol-szolo-tajekoztatas_2022.pdf
mailto:kommunikacio@millenaris.hu
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írásbeli engedélye szükséges. Az Üzemeltető részére minden esetben szükséges előzetesen 
megküldeni a drón működtetéséhez kapcsolódó hatósági engedélyt, illetve bejelentést. Az 
Üzemeltető a kiadott eseti légtér-használati engedélytől függetlenül megtagadhatja a 
Millenáris Park területén a drón működtetését, illetve drónfelvétel készítését, tekintettel arra, 
hogy a Millenáris Park területe magánterület. 
 
Amennyiben a tevékenység sport-, valamint magáncélú felhasználástól eltérő, be kell jelenteni 
az Építési és Közlekedési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság – 
Pilóta Nélküli Légi Jármű Osztályához is. 
 
Az előzetes írásos engedély a kommunikacio@millenaris.hu e-mail címen kérhető. 
 
Az előadásokon, rendezvényeken – a Partner eltérő rendelkezése kivételével – bármilyen 
eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos (idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- 
vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-, szerzői- és szomszédos jogi 
jogsértés szankcióit vonhatja maga után. 
 
1.23. A Millenáris területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki 
 
a) a Millenáris bármely egységének zárása után, nyitvatartási időn túl illetéktelenül 
tartózkodik a Millenáris vagy annak bármely egysége területén; 
b) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti; 
c) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti; 
d) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre 
alapul szolgáló magatartást tanúsít; 
e) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a 
közönségen belül békétlenséget szít; 
f) felszólítás ellenére sem távolítja el a Millenáris területéről azon tárgyakat, amelyek 
behozatala az 1.12. pont értelmében tilos; 
g) nem a bejáraton keresztül jutott a Millenáris területére, vagy onnan korábban 
eltávolították vagy kitiltották; 
h) amennyiben a Látogató a személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve 
rendezvény alatt a hang-, kép-, illetve hang- és képrögzítéssel; 
i) felszólítás ellenére megszegi a jelen Házirend 1.2., valamint 1.15, 1.16., 1.17. és 1.20. 
pontjában foglaltakat. 
 
A Millenáris területéről három alkalommal eltávolított személy végérvényesen kitiltható. 
 
A Millenáris területéről jelen Házirendben rögzített szabályok megsértése alapján eltávolított 
vagy kitiltott személyek, amennyiben a Millenárisra a belépés belépési díj fizetéséhez kötött 
volt, a belépési díjat nem jogosultak visszaigényelni. 
 
1.24. Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi 
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és kizárja a felelősségét 
minden egyéb káresemény kapcsán. 
 
1.25. A Látogató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért 
vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében 
keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a 
bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az 
alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. 
 
1.26. A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a Millenáris területén tartózkodó 
minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használata tilos. Alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet végezni kizárólag az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

mailto:kommunikacio@millenaris.hu
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5.) BM rendelet rendelkezéseinek betartásával és az Üzemeltető előzetes írásbeli 
engedélyével lehet. 
 
1.27. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők: a legközelebbi felnőtt, az 
Üzemeltető munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok: 
 

Telefonszámok: 
MENTŐK – 104 
TŰZOLTÓK – 105 
RENDŐRSÉG – 107 
EGYSÉGES EURÓPAI SEGÉLYHÍVÓSZÁM – 112 

 
1.28. Az a Látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre 
vagy véglegesen kitiltható a Millenáris területéről és ellene hatósági eljárás is indítható. A 
Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet 
megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben 
jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért 
felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges szankciók. 
 
2. A Millenáris Parkra vonatkozó speciális szabályok 
 
A Millenáris területére vonatkozó általános szabályokon túlmenően a Millenáris Parkra az 
alábbi szabályok is vonatkoznak. A Látogató a Millenáris Park területére történő belépéssel – 
akkor is, ha csak áthalad rajta – elfogadja a jelen pontban foglalt szabályokat. 
 

2.1. A Park nyári időszakban naponta 6:00 órától 23:00 óráig téli időszakban 6:00 
órától 21:00 óráig látogatható. A nyitvatartás rendkívüli esetekben, valamint rendezvények 
idején ettől eltérhet. Az aktuális nyitvatartás megtalálható a www.millenaris.hu weboldalon. 
 
2.2. A Millenáris Park játszótereivel kapcsolatos rendelkezések: 
 
2.2.1. A Zöld Péter játszóteret kizárólag 2-14 éves korú gyermekek használhatják szülői 
felügyelettel vagy felnőtt kíséretében. 
 
2.2.2. A Kis Rókus utcai, forgókapus bejárat mellett kialakított játszóteret kizárólag 3 év feletti 
gyermekek használhatják, 14 év alatt szülői felügyelettel vagy felnőtt kíséretében. 
 
2.2.3. Az egyes játékeszközök használatára vonatkozó korhatárajánlás a játszótereken 
kifüggesztve olvasható. 
 
2.2.4. A játszótereken a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a rongáló 
kártérítési felelősséggel tartozik, az ebből eredő sérülésekért az Üzemeltető felelősséget nem 
vállal. 
 
2.2.5. A játszótereken tartózkodó gyermekek testi épségének védelme a szülők, kísérők 
feladata, az Üzemeltető azért felelősséget nem vállal! 
 
2.2.6. A Millenáris Park játszóterein, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 
méteres távolságon belül a dohányzás és alkoholfogyasztás szigorúan tilos! (1. számú 
melléklet) 
 
2.3. A Millenáris Park területén kerékpározni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, rollerezni, 
motorozni, elektromos közlekedési eszközt (így különösen elektromos kerékpárt vagy rollert, 
segwayt) használni, illetve mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos. 

http://www.millenaris.hu/
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2.4. A kerékpártárolókban elhelyezett kerékpárokért és egyéb eszközökért, valamint a 
területre behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Kerékpárt elhelyezni csak a 
kerékpártárolóban szabad. 
 
2.5. A tavak vizébe lépni, abban fürdeni, játszani tilos! A tavakban bármilyen egyéb 
tevékenységet folytatni kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos engedélyével lehet. A halakat 
és vadkacsákat kizárólag a kihelyezett haletető automatából vásárolt eledellel szabad etetni. 
A Park területén a galambok etetése tilos. 
 
2.6. A tóból horgászni, halat kifogni, elvinni vagy bármilyen állatot beletenni szigorúan tilos. 
 
2.7. A befagyott tó jegére lépni életveszélyes és tilos. 
 
2.8. A falakra, a kiállítási tárgyakra és az egyéb felületekre firkálni vagy ragasztani, azokat 
bármilyen módon rongálni vagy szennyezni tilos. 
 
3. Záró rendelkezések 
 
Jelen Házirend magyar nyelven készült, amelynek angol nyelvű kivonata is hozzáférhető, 
bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, 
hogy jelen Házirendet egyoldalúan módosítsa. 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Millenáris alaprajz 
 

Budapest, 2023. február 20. 
 

Köszönjük, hogy Házirendünk betartásával együttműködnek Velünk értékeink 
megőrzésében és hozzájárulnak élményeink tökéletes közvetítéséhez! 
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1. számú melléklet:
Millenáris alaprajz 
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